Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen
Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-12 -2015
Aanwezig: Thomas Sanders (vz/notulist) (TS), Tamara Steeghs
(TSt), Karin Hegger (KH), Piet van Rooij(PvR), Caspar Berden
(CB), Huub Theunissen (HT)
Afwezig met kennisname: Anita Hütten

Omschrijving
Agendapunt

Discussie

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen/
post

Ingekomen stukken:
 Raadsinformatiebrief 3-11-215
 bestuursopdracht actualisatie koersplan WAA
 Collegevoorstel Actualisatie WAA-Koers
Graag lezen en als er opmerkingen zijn deze meedelen per mail.

3.Notulen 6
oktober 2015

De notulen zijn goedgekeurd dank aan de notulist.

4.
Buurtwerkbedrijf
(kandoen) Venlo

Helaas heeft de WSW-raad nog geen stukken gekregen van de
gemeente zoals was afgesproken.
Ook hebben we geen informatie gekregen dat het langer zou duren
waardoor we de beloofde stukken nog niet hebben.
Dit betreurt de WSW-raad.

6. Communicatie
(Standaard
agendapunt 2015)

 Contact gemeenten:
De raad stelt het zeer op prijs als de beleidsmedewerkers van
het schap 2 keer per jaar zouden deelnemen aan een
vergadering.
Doel is dat de beleidsmedewerkers de raad beter op de hoogte
kan houden over lopende zaken.
 Website: updates worden met regelmaat geplaatst.
PvR geeft aan dat hij een stuk graag op de site geplaatst wil
hebben. Afgesproken is dat hij het stuk aan TS stuurt en dat TS
deze op de site plaats.
 Actiepunten:
Uitnodigen 2016 2 maal per jaar beleidsmedewerkers schap.
De raad heeft kennis genomen dat de druk om beschutte medewerkers
WSW in hun wijk te plaatsen sterk is toegenomen in de gemeente
Venlo.
Er word teveel nadruk op scoren gelegd.
Er word niet gekeken naar de individu.
De nadruk wordt nu gelegd om beschutte medewerkers WSW in het
bedrijfsleven te plaatsen.

7. beschutte
medewerkers
WSW
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Actie/Besluit

Schriftelijk
uitgereikt

AH notulen
op site
Beleidsmede
werker
Gemeente
Venlo.
AH nodigt uit
PvR stuurt
stuk naar TS
TS geeft stuk
door aan AH

Gemeente
Venlo.

1
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De raad is van mening dat het niet voor niets is dat deze medewerkers
beschut zijn. De reden daarvoor is dat ze niet aan het werk kwamen in
het bedrijfsleven zelfs niet onder de reguliere omstandigheden in het
WSW bedrijf.
Ze zijn aangewezen op een hoge mate van begeleiding die het
bedrijfsleven niet kan geven.
De druk (score) om deze medewerkers te plaatsen in het reguliere
bedrijfsleven is dan ook ongepast.
De cliëntenraad is van mening dat het proces van beschutte
medewerkers WSW in de wijk aan het werk te zetten, zorgvuldig moet
gebeuren en dat de druk om het plaatsen weg moet.
Ook is de cliëntenraad van mening dat het plaatsen in een regulier
bedrijf een zeldzaamheid is en dat dit niet het streefpunt moet zijn.
De plaatsingen in de wijk moeten dusdanig georganiseerd worden, dat
die de hoge mate van begeleiding wel gewaarborgd kan worden voor
de beschutte medewerkers WSW.
Dit moet zorgvuldig gebeuren “Maatwerk en niet een score op basis
van aantallen”.
8. WSW Beesel
Bergen

De raad zou graag op de hoogte gebracht willen worden over hoe de
Beesel Bergen
gemeente Beesel en Bergen denken over de beschutte medewerkers
WSW die nu in de wijk gaan werken in Venlo.
Gezien het besluit om beschutte medewerkers WSW in de wijk te laten
werken alleen een besluit van de gemeente Venlo is, vragen wij
ons af hoe de rest van het schap hier over denkt.
En wat de gemeente Beesel en Bergen gaan doen.

9 Rondvraag

Geen vragen

10 Sluiting 15:15

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar
komst. Volgende vergaderingen in 2016 worden ingepland zoals 2015.

Notulen goedgekeurd op 1-11-2016
(Tijdelijk) Voorzitter Thomas Sanders
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*=afgehandeld
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